Zarządzenie Nr 3570/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock zabudowanej nieruchomości
położonej w Płocku przy ul. Kościuszki oznaczonej jako działka nr ******
o powierzchni 0,0020 ha.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), w oparciu o art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz w związku
z § 1 Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia
zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock
nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat zmienionej Uchwałą
Nr 236/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 roku oraz Uchwałą
Nr 586/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania
oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących
jej własnością na okres powyżej trzech lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę - Miasto Płock prawa własności nieruchomości
zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w Płocku przy ul. Kościuszki, oznaczonej jako
działka nr ******* o powierzchni 0,0020 ha stanowiącej własność osoby fizycznej, dla której jest
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta nr *******************, za kwotę
32.700,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych 00/100).
§2
Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina - Miasto Płock.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

* Usunięto dane dotyczące numeru księgi wieczystej i numer ewidencyjny działki – wyłączenia jawności części
treści zarządzenia dokonała Anna Jędra – Inspektor Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy – na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

